
ִליָט"א יָבה ׁשְ יחֹות פּוֶנעם ֹראׁש ְיׁשִ ׂשִ

ִזי ָהאט  ַמאן,  ַא  ִווי  ַפאְרְׁשֶטעְלט  ַזייֶעְנִדיג  ַאִהין  ָאְנֶגעקּוֶמען 
ָּבחּור  ֶדער  ִאיז.  ִזי  ֶווער  ַאְנְטְּפֶלעְקן  ֶגעָוואְלט  ָנאְכִניְׁשט  ִזיְך 

ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָאְנִפיֶרער ְצִוויְׁשן ֵזיי.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

חּור ִאיז ַזיין ֵסֶדר ִגיֶווען. ֶער ְפֶלעְגט ַאֶלע ָטאג  אּון ֶדער ּבָ
ייֶמער. אּון  ֵגיין. אּון ָהאט ִזיְך ֵאיין ִסיָמן ִגיַמאְכט ִאין ְדַריי ּבֵ
ִגיֶווען  ָדאְרט  ִאיז  ֶסע  ָוואִרין  ַתב.  ּכְ ָדאס  ִגיזּוְכט  ָדאְרט  ָהאט 
ִאין  ִסיָמן  ֵאיין  ִזיְך ַמאִכין  ֶער  ְפֶלעְגט  ייֶמער.  ּבֵ ַאָלִפים  ַאְלֵפי 
ֵדי ֶער ָזאל ׁשֹוין ָמאְרִגין  ייֶמער. ָוואס ֶער ָהאט ִגיזּוְכט. ּכְ ְדַריי ּבֵ
ֶער  ְפֶלעְגט  ַאזֹוי  ייֶמער.  ּבֵ ְדַריי  ִדי  ִאין  זּוִכין  אַדאְרִפין  ּבַ ִניט 
ַתב.  ּכְ ִגיִפיֶנען ָדאס  ָטאן ַאֶלע ָטאג. ָטאֶמער ָפאְרט ֶוועט ֶער 
ִאיז  ֶסע  ָוואס  יְקט  ִגיׁשִ ִאים  ָהאט  ִזי  ָוואס  ַתב  ּכְ ָדאס  )ְדַהיינּו 
ַאז  "ל( אּון  ּנַ ּכַ ייֶמער  ּבֵ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ִגיָוואִרין  ַפאְרַפִלין  ִאים  יי  ּבַ
ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך אּוְמֶקעִרין פּון ָדאְרט ְפֶלעְגט ֶער קּוֶמען ִמיט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ֵווייֶנען.  ְפֶלעְגט  ֶער  ָוואִרין  אֹויְגן.  ַפאְרֵווייְנֶטע 

ט ִגיֶקעְנט ִגיִפיֶנען. ִגיזּוְכט אּון ָהאט ִניׁשְ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"ב ִלְפָרט  ת ׁשּוָבה, שְׁ בָּ ת ַויֵֶּלְך, שַׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג  יָבה שְׁ ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
א' ָהאט  א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ יע"א. ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ

יעּור ִאין ֵסֶפר  יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
עְרִגיר ְוָעִני. ה י, ְמבֶּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ִאין קּוְרְצן פּון 
ְפִריֶער. 

ֶדער ָּבחּור, ֶדער ֶּבעְרִגיר'ס זּון ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ִמְדָּבר, 
ֶער ָהאט ַּבאַהאְלְטן ֶדעם ְּכַתב ָוואס ִזי ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ִאין ַא 
ִוויְנט אּון ֶצעְּבָראְכן  ּבֹוים, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ְׁשטּוֶרעם 
ֶעְטִליֶכע  ַפאר  ִסיָמִנים  ִדי  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער  ָהאט  ֵּבייֶמער,  ַאֶלע 
ֶיעְדן  ִמְדָּבר,  צּום  ֶגעַגאְנֶגען  צּוִריק  ֶער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ֶקעִניְגן. 
ִאיז  ָיאְרן  ִדי  ְּבֶמֶׁשְך  ְּכַתב.  ֶדעם  זּוְכן  ֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ָטאג 
ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ֶדער ְׁשֶלעְכֶטער ֵקיָסר ָוואס ִאיז קֹוֶדם ֶגעֶווען 
ָהאט   - ַטאֶטע  ָּבחּוְר'ס  ֶדער   - ֶּבעְרִגיר  ֶדער  אּון  ָאֶרעַמאן  ַאן 
ַפאְר'ן  ַאְנְטְּפֶלעְקט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ִאים;  אֹויף  ֶגעַהאט  ַרְחָמנּות 
ָּבחּור ֶווער ֶער ִאיז. ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער ֵקיָסְר'ס ָטאְכֶטער אֹויְך 
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'ְּתִפָלה ְּבִלי ַּכָווָנה'...'ְּתִפָלה ְּבִלי ַּכָווָנה'...

ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַאָראּפ  ְקַלאְּפט  ֶמען  ֶגעָזאְגט: 
ַדיין ַדאֶוועֶנען ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ַווייל 
ֶעס ִאיז 'ְּתִפָלה ְּבִלי ַּכָווָנה'... ָוואס ִוויְלְסטּו 
פּון ֶמעְנְטְׁשן?! ָלאז ִאים ַדאֶוועֶנען, ַּבאְלד 

קּוְמט ֶער ֶמער ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען!

ִוויִפיל ָמאל ָזאל ֶער ִאיֶּבער ַדאֶוועֶנען?!...ִוויִפיל ָמאל ָזאל ֶער ִאיֶּבער ַדאֶוועֶנען?!...

ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ָיאר  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ַא ְמַלֵמד ִאין ִּכָּתה ט', ָהאּב ִאיְך ָנאְכִניְׁשט 
ֶגעוואּוְסט ָוואס ֵגייט ִאיֶּבער אֹויף ֶמעְנְטְׁשן, 
ִאיְך ָהאּב ָנאְך ָגאְרִניְׁשט ֶגעוואּוְסט, ְפֶלעג 
ִאיְך ֶרעְדן ַאֶזעְלֶכע ָסאְרט ִדיּבּוִרים, "אֹויּב 
ֶמען ָהאט ִניְׁשט ִאיְנִזין ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְּבָרָכה 
יֹוֵצא  ִניְׁשט  ֶמען  ָהאט  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ַּביי 
ֶגעֶווען", "אֹויּב ֶמען ָהאט ִניְׁשט ִאיְנִזין ַּביי 

ָיֶדָך'  ֶאת  'ּפֹוֵתַח  ְּדִזְמָרה(:  )ְּפסּוֵקי  ָּפסּוק  ֶדעם 
ָהאט ֶמען ִניְׁשט יֹוֵצא ֶגעֶווען", ַהייְנט ֶרעד 
ִאיְך ִניְׁשט ִדי ָסאְרט ִדיּבּוִרים, ַווייל ִוויִפיל 
ַאז דּו  ַדאֶוועֶנען?!...  ִאיֶּבער  ֶער  ָזאל  ָמאל 
ֵווייְסט ִניְׁשט פּון ֶרִּבי'ן ָהאְסטּו ִניְׁשט ָוואס 
צּו ַפאְרקֹויְפן, ָנאר ָדאס ַאז אֹויּב ֶמען ָהאט 
ֶעֶּפעס ֶגעטּון ָהאט ֶמען ִניְׁשט יֹוֵצא ֶגעֶווען...

ָדאס ִאיז ָדאְך ִדי ֶׁשעְנְסֶטע ַזאְךָדאס ִאיז ָדאְך ִדי ֶׁשעְנְסֶטע ַזאְך

ֶווען ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ַא ִאיְנְגל פּון ֶעֶלעף 
ַּבֲעֵלי  ֶגעִוויֶסע  ִווי  ִאיְך צּוקּוְקן  ְפֶלעג  ָיאר 
ְׁשִטיְקל  ֶדעם  ַּביי  ְׁשַטאְרק  ֵווייֶנען  ַּבִּתים 
ַּפְרָנָסה  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  ַמְלֵּכנּו  ַּפְרָנָסה "ָאִבינּו  ְּבֵסֶפר  ָּכְתֵבנּו  ַמְלֵּכנּו  "ָאִבינּו  פּון: 
ִמיר:  צּו  ֶגעְטַראְכט  ִאיְך  ָהאּב  ְוַכְלָּכָלה"ְוַכְלָּכָלה", 
ֶער  ַּפְרָנָסה,  ַפאר  ַדאֶוועְנט  ֶער  'ֶנעֶּבעְך, 
ָהאט ִניְׁשט ֶעֶּפעס ֶּבעֶסעְרס אֹויף ָוואס צּו 
ַדאֶוועֶנען?!' ֶווען ִאיְך ִּבין ֶעְלֶטער ֶגעָוואְרן 
ִדי  ָדאְך  ִאיז  ִדי 'ָדאס  ָדאְך  ִאיז  'ָדאס  ׁשֹוין:  ִאיְך  ַפאְרְׁשֵטיי 

ֶׁשעְנְסֶטע ַזאְך, ֶער ֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶׁשעְנְסֶטע ַזאְך, ֶער ֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער ַדאְרף ַּפְרָנָסה, צּו ֶוועֶמען ֶדען ָזאל ֶער ֶער ַדאְרף ַּפְרָנָסה, צּו ֶוועֶמען ֶדען ָזאל ֶער 
ֵגיין? צּו ֶוועֶמען ֶדען ָזאל ֶער ִזיְך ֶוועְנְדן?!ֵגיין? צּו ֶוועֶמען ֶדען ָזאל ֶער ִזיְך ֶוועְנְדן?!

ְׁשַּפייז ִמיר ַאזֹוי ִווי ַא הּוְנטְׁשַּפייז ִמיר ַאזֹוי ִווי ַא הּוְנט

ֹראׁש  ֶדעם  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  ֵאייֶנער 
ֶדעם  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז  ָוואס  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה 
ֶעס  ֶווער  ָזאְגט:  ָוואס  ו(  )ִּתּקּון  ֹזַהר  ִּתיקּוֵני 
ִּכּפּוִרים  יֹום  אּום  ַגְׁשִמיּות  אֹויף  ֶּבעט 
ַאז ֶעס  ֶזעט ֶמען  ַא הּוְנט,  ִווי  ַאזֹוי  ְׁשֵרייט 
ִאיז ַא ּבּוָׁשה צּו ֶּבעְטן אֹויף ַגְׁשִמיּות. ָהאט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ֵׁשייֶנע  ַא  ֵזייֶער  ֶגעָזאְגט  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְּפַׁשט אֹויף ֶדעם )ַעֵיין ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ֵחֶלק עח, ִמְכָּתב 
ַּבְתָרא  )ָּבָבא  ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי  יח(,  ֶאֶלף,  יז 

ח.( ִאין ַרֵּבינּו ַהָקדֹוׁש ַצייְטן ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ַהָקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  הּוְנֶגער, 
אֹוְצרֹות  ַזייֶנע  ֶגעֶעֶפעְנט  ֶער  ָהאט  ַרייְך, 
>>>
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ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶקער ִמיר צּוִריק צּום ְּכַתב

ְדֵריי  ִדי  ֶדעְרפּון,  ֶגעֶרעְדט  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר 
ֵּבייֶמער ֵגייֶען ַארֹויף אֹויף ִדי ְדֵריי ְּתִפּלֹות ָוואס ִדי ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת 
)ַעֵיין  ַמֲעִריב  אּון  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ֶגעֶווען,  ְמַתֵקן  ָהאְּבן  ַהְּגדֹוָלה 
ְּבָרכֹות לג.(, ַא ִאיד ַדאְרף ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי ְּתִפּלֹות ָוואס ֶדעָמאְלט 

ֶּבעט ֶמען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן )ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ִּבְרַכת ֲהִׁשיֵבנּו(: "ֲהִשׁיֵבנּו 
ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶקער ִמיר צּוִריק צּום ְּכַתב, 
ֶקער ִמיר צּוִריק צּו ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה", ֶמען ַדאְרף ֶּבעְטן ֶדעם 
ֶאְפָׁשר  ַאז  ְגֵלייְּבן  ְּתִפּלֹות, אּון  ְדֵריי  ִדי  ָטאג  ֶיעְדן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָדאְך ֶוועל ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ֶקעֶנען ְטֶרעְפן ֶדעם ְּכַתב אּון ֶקעֶנען 

ִזיְך צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְיַפת  ֶדער  ִמיט  ֵקיֶסר  ֶדער  )ְדַהיינּו  ִגיְפֶרעְגט  ִאים  ֵזיי  ין  ָהאּבִ
קּוְמְסטּו  ֶדעְרָנאְך  אּון  ייֶמער.  ּבֵ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ זּוְכְסטּו  ָוואס  ּתֹוַאר( 
צּוִריק ִמיט ַפאְרֵווייְנֶטע אֹויִגין. ָהאט ֶער ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַגאְנֶצע 
ִאים  ָהאט  ּתֹוַאר(  ְיַפת  ִדי  )ְדַהיינּו  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ה.  ַמֲעׂשֶ
ִדי  ּבֹוים פּון  אַהאְלִטין ִאין ֵאיין  ּבַ ַתב. ָהאט ֶער ֶעס  ּכְ ַא  יְקט  ִגיׁשִ
"ל ַהייְנט זּוְכט  ּנַ טֹויֶרעם ִוויְנט ְוכּו' ּכַ ייֶמער ִאיז ִגיקּוֶמען ֵאיין ׁשְ ּבֵ
ִגיָזאְגט.  ִאים  צּו  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִגיִפיֶנען.  ֶעס  ֶער  ֶוועט  ָטאֶמער  ֶער 
ֵגיין.  ֵגיין זּוִכין ֶוועִלין ִמיר ִמיט ִדיר אֹויְך  ָמאְרִגין ַאז דּו ֶוועְסט 
ֶזעֶנען  ִגיֶווען.  ַאזֹוי  ִאיז  ַתב.  ּכְ ִגיִפיֶנען ָדאס  ֶוועִלין ִמיר  ָטאֶמאר 
ַתב  ת ֵקיֶסר ִגיפּוֶנען ָדאס ּכְ ֵזיי ִמיט ִאים אֹויְך ִגיַגאְנֶגען. ָהאט ִדי ּבַ
ִאין ֵאיין ּבֹוים. אּון ִזי ָהאט ֶעס אֹויף ִגיֶעִפיְנט. ָהאט ִזי ִגיֶזעְהן. ַאז 

ַתב פּון ִאיר ַהאְנט. ָדאס ִאיז ִאיר ֵאייִגין ּכְ

אֹויס  ף  יּכֶ ּתֵ ִאים  ֶוועט  ִזי  ַאז  ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ִזי  ָהאט 
אֹויְסָטאן  ִוויֶדער  ִזיְך  ֶוועט  ִזי  ַאז  ַאֵליין.  ָדאס  ִאיז  ִזי  ַאז  ָזאִגין. 
ייְנֵקייט.  ִדי ְקֵלייֶדער. אּון ֶוועט ִזיְך ִוויֶדער אּוְמֶקעִרין צּו ִאיר ׁשֵ
אּון ִזי ֶוועט ִוויֶדער ַזיין ַא ְיַפת ּתֹוַאר ַאזֹוי ִווי ְפִריר. ָקאן ֶער ִזיְך 
רּות  ׁשְ ּכַ ּבְ ַזיין  ָזאל  ִוויל ֶסע  ִזי  ֵגיין. אּון  ַאִניֶדער ַפאְלן אּון אֹויס 
ר ָוואִרין  לֹוֶמר ֶנעֶמען ָקאן ִזי ִאים ָדא ִניט ִאין ֶדער ִמְדּבָ ַדת )ּכְ ּכְ
ין ַאזֹוי ִווי ֶסע ֶקער צּו ַזיין( ִאיז  אַדאְרף ִמיט ִאים ַחתּוָנה ָהאּבִ ִזי ּבַ
ַתב אּון ִזי ָהאט צּו  ִזי ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ִאים אּוְמִגיֶקעְרט ָדאס ּכְ
לֹוֶמר ָדאס ָהאט ִזי  ַתב. )ּכְ ִאים ִגיָזאְגט ַאז ִזי ָהאט ִגיפּוֶנען ָדאס ּכְ
ִאים ָנאְך ִניט אֹויס ִגיָזאְגט ַאז ִזי ִאיז ָדאס ַאֵליין ָנאר ִזי ָהאט ִאים 
ף ַאִניֶדער  יּכֶ ַתב ִגיפּוֶנען( ִאיז ֶער ּתֵ ם ִגיָזאְגט ַאז ִזי ָהאט ָדאס ּכְ ְסּתַ
ין ֵזיי ִאים ֶדעְרִמיְנֶטעְרט.  ן ַחָלׁשֹות. ָהאּבִ ִליּבְ ִגיַפאִלין אּון ִאיז ִגיּבְ

ְמָחה. ן ֵזיי ִגיֶווען ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ ִאיז ְצִוויׁשְ

ִווי ָנאר ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען ַא ַחֶבר ָהאט ֶער ֶעס ַּבאְלד 
ֶגעְטָראְפן

ָדא ִליְגט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַזאְך, ָדא ִאיז ְמרּוָמז ָדאס ְגרֹויְסֵקייט 
ַפאְרְּבֶרעְנְגט  ָהאט ׁשֹוין  זּון  ֶּבעְרִגיר'ס  ֶדער  ֲחֵבִרים;  ָהאְּבן  פּון 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ֶעס  ָהאט  אּון  ְּכַתב,  ֶדעם  זּוְכְנִדיג  ָיאְרן  ַלאְנֶגע 
ֶגעפּוֶנען, ָאֶּבער ִווי ָנאר ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען ַא ַחֶבר ָוואס ָהאט 
ִאים ֶגעָהאְלְפן זּוְכן ֶדעם ְּכַתב ָהאט ֶער ֶעס ַּבאְלד ֶגעפּוֶנען, ֶזעט 

ֶמען ָוואס ַא גּוֶטער ַחֶבר ַמאְכט אֹויס.

אֹויּב ֶמען ֵׁשייְדט ִזיְך ָאּפ פּון ִדי ַווייּב - ָדאס ִאיז ְּתׁשּוָבה...

ֵזייֶער  ִאיז  ַחֶבר  גּוֶטער  ַא  ַחֶבר,  גּוֶטער  ַא  ָהאְּבן  ַדאְרף  ֶמען 
ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך. מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ַאְלץ ָנאְכָזאְגן ֶדעם ֶמְדָרׁש 
ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ִמיט ָאָדם  ָוואס ֶדעְרֵצייְלט  ַרָּבה, י, ה(  )ַוִיְקָרא 

ָהִראׁשֹון, ֶווען ֶער ִאיז ֶנעֶּבעְך דּוְרְכֶגעַפאְלן ִאין ִדי ֲעֵביָרה פּון 
ִדי ֵעץ ַהַדַעת, ֶער ָהאט ֶגעֶגעְסן ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ָאְנֶגעָזאְגט ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶעְסן, ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעֵׁשייְדט פּון 
ַזיין ַווייּב ַפאר הּוְנֶדעְרט ְדַרייִסיג ָיאר ִניְׁשט וואּוֶסעְנִדיג ִווי ַאזֹוי 
ֶמען טּוט ְּתׁשּוָבה, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט אֹויּב ֶמען ֵׁשייְדט ִזיְך ָאּפ 
פּון ִדי ַווייּב - ָדאס ִאיז ְּתׁשּוָבה, אּון ִדי ַאֶלע ָיאְרן ָוואס ֶער ִאיז 
ֶגעֶווען ָאְּפֶגעֵׁשייְדט פּון ַזיין ַווייּב ָהאט ֶער ַּבאַׁשאְפן ֵׁשִדים אּון 
רּוחֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ֶדער ֵהייִליֶגער ַאִריַז"ל ָזאְגט ַעד ַהיֹום ַהֶזה 
ַדאְרף ֶמען ָנאְך ַפאְרֶרעְכְטן ָוואס ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהאט ֶדעָמאְלט 
ֶער  ִּביז  ָאְנֶגעַהאְלְטן  ֶעס  ָהאט  ַאזֹוי  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַפאְרָדאְרְּבן 

ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ַחֶבר, ַזיין זּון ַקִין.

ֵּבייֶדע ֵגייֶען ַאִריֶּבער ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ַאִריֶּבער

ֶגעֶווען  ָדאְך  ִאיז  ֶער  ַחֶבר,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַקִין  ֵהייְסט  ָוואס 
ַזיין זּון? ָנאר ָוואס ֵהייְסט ַא ַחֶבר? ַא ַחֶבר ֵמייְנט ֵּבייֶדע ֵגייֶען 
ַאִריֶּבער ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ַאִריֶּבער אּון ֵזיי ְׁשַטאְרְקן ִזיְך צּוַזאֶמען. 
ֶדעְרַפאר ִּביז ַזיין זּון ַקִין ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַזיין ִאיֶּבעְרֵגייֶעְכץ 
ָהאט ָאָדם ָהִראׁשֹון ִזיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְמַחֵזק ַזיין ִמיט ִאים, ִווי 
ֶגעִזיְנִדיְגט,  ָהאט  ֶער  ָזאְגן  ַקִין  צּו  ֵגיין  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָזאל  ַאזֹוי 
ַקִין ָהאט ָדאְך ִניְׁשט ֶגעִזיְנִדיְגט, ָאֶּבער ֶווען ַקִין ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט 
ַזיין ְּברּוֶדער ֶהֶבל, ִאיז ָאָדם ָהִראׁשֹון ִאים  ֶער ָהאט ֶגעַהְרְג'ֶעט 
פּון  ַּפְרָׁשה  ַדיין  ִמיט  ֶגעְּבִליְּבן  ִאיז  "ָוואס  ְפֶרעְגן:  ֶגעַגאְנֶגען 
ַהְרְג'ֶנען ֶהֶבל?" ָהאט ִאים ַקִין ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאּב ְּתׁשּוָבה 
ַאז  ַקִין  זּון  ַזיין  ֶגעֶהעְרט פּון  ָהִראׁשֹון ָהאט  ָאָדם  ֶווען  ֶגעטּון", 
ֶער ָהאט ְּתׁשּוָבה ֶגעטּון ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַּפאְטְׁשן ִאין 
ָּפִנים אּון ֶגעְׁשִריְגן: "ַאזֹוי ְגרֹויס ִאיז ִדי כַֹּח פּון ְּתׁשּוָבה אּון ִאיְך 
ְדַרייִסיג  הּוְנֶדעְרט  ֶיעְצט?!  ִּביז  ֶדעְרפּון  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ָהאּב 
ָיאר ָזאל ִאיְך ִניְׁשט ִוויְסן ֶמען ֶקען ְּתׁשּוָבה טּון?!" ֶדעָמאְלט ִאיז 
ֶגעֶווען ַׁשָּבת, ָהאט ֶער ְגַלייְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ִזיְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
טֹוב  ַהַּשָּׁבת,  ְליֹום  ִשׁיר  "ִמְזמֹור  א(:  צב,  )ְּתִהִלים  ַקאִּפיְטל  ֶדעם 
ְלֹהדֹות ַלה'", ֶעס ִאיז גּוט צּו מֹוֶדה ַזיין ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ָאָדם  ָהאט  ַקאִּפיְטל  ֶדער  גּוט.  ִניְׁשט  ֶגעטּון  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
ֶעס  ָהאט  ֶגעָוואְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ִאיז  ֶעס  ָנאר  ֶגעַמאְכט,  ָהִראׁשֹון 
ָדִוד ַהֶּמֶלְך ֶדעְרַמאְנט )ַאזֹוי ֶזעֶנען ָדא ַאַסאְך ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהִלים 
ַפאְרֶגעְסן  ִאיז  ֶעס  ָנאר  ֶגעֶווען  ְמַתֵקן  ָהאְּבן  ְפִריֶעְרִדיֶגע  ָוואס 

ֶגעָוואְרן(.

ָיא, ִאיְך ִּבין ׁשּוְלִדיג

ָאָדם ָהִראׁשֹון ִאיז ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ִדי ַזאְך ֶמען ֶקען ָזאְגן 
ַזיי  ֶגעִזיְנִדיְגט,  ָהאּב  ִאיְך  "ַּבאֶׁשעֶפער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן 
ׁשּוְלד  ֶדעם  ֶגעָוואְרְפן  ַאְלץ  ֶער  ָהאט  ַפאְרֶדעם  מֹוֵחל!"  ִמיר 
אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֶווען ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: 
ַווייּב  "ִדי  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ֶער  ָהאט  ֶגעֶגעְסן?"  ָהאְסטּו  "ָוואס 
צּו  ָדאס  צּוֶגעֶרעְדט  ִמיר  ָהאט  ֶגעֶגעְּבן  ִמיר  ָהאְסט  דּו  ָוואס 
"ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ִאיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶווען  ֶעְסן", 
ָהאְסטּו ֶגעֶגעְסן?" ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִדי ְׁשַלאְנג ָהאט ִמיר 
ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵּבייֶדע  ֶעְסן",  צּו  ָדאס  ִאיֶּבעְרֶגעֶרעְדט 
ֶגעָוואְרְפן ֶדעם  ֶיעֶדער ָהאט  ִּבין ׁשּוְלִדיג",  ִאיְך  ַזיין "ָיא  מֹוֶדה 

ׁשּוְלד אֹויף ַא ְצֵווייְטן.



ג

ֶאְפָׁשר ָוואְלְסטּו ִזיְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְקן?!

ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ְצֵווייְטן  ַא  אֹויף  ְּפָראְּבֶלעם  ֶדעם  ַוואְרְפן 
ָחְכָמה. ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ֶעְטִליֶכע ַמֲעִׂשיֹות וואּו ִזי ִאיז ֶגעקּוֶמען 
ַאן  ֶגעטּון  ָהאט  ֶער  ַווייל  ֶעְרִליְך  ִניְׁשט  ִאיז  "ֶער  ָזאְגן  לֹויְפן 
ֲעֵביָרה ִמיט ִמיר, ֶער ָוואְלט ִזיְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְקן", ָדאס ִאיז 
ָוואְלְסטּו  ֶאְפָׁשר  ֶיעֶנעם,  ַּבאׁשּוְלִדיְגט  ֶמען  ֶווען  ְּתׁשּוָבה  ִניְׁשט 
ִזיְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְקן?! ְּתׁשּוָבה ִאיז ַאז ֶמען ִאיז מֹוֶדה ַפאְר'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ָיא ִאיְך ִּבין ׁשּוְלִדיג, ִאיְך ֶּבעט ִדיר ִאיֶּבער ֵזיי 

ִמיר מֹוֵחל".

ֶעס ִאיז ָדא ֶגענּוג ְּפַלאץ ַפאר ֶיעְדן!

ַזיין  ֶגעַהְרְג'ֶעט  ָהאט  ֶער  ַּבאְנִדיט,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַקִין  ֶדער 
ְּפַלאץ  ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן  ִניְׁשט  ֶוועט  ָטאֶמער  מֹוָרא  ַאְלס  ְּברּוֶדער 
ָהאּב  ִאיְך  ֶיעְדן!  ַפאר  ְּפַלאץ  ֶגענּוג  ָדא  ִאיז  ֶעס  ִאים...  ַפאר 
חֹוֶזק  ִמיר  צּו  ֶער  ָהאט  אּוַמאן,  ִאין  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ֶגעְטָראְפן 
ִמְנָיָנים  ֵאייֶגעֶנע  ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן  ָוואס  ֶגעִוויֶסע  פּון  ֶגעַמאְכט 
ִאין אּוַמאן ְוכּו', ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ַמאְכְסטּו 
חֹוֶזק פּון ַאְנֶדעֶרע?! ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ְּפַלאץ ַפאר פּוְפִציג 
ִמְנָין אּון ֶדער  ֵזייֶער גּוט ַאז ֶדער ַמאְכט ַא  טֹויְזְנט ֶמעְנְטְׁשן, 
טֹויֶזעְנט  הּוְנֶדעְרט  ַדאֶוועֶנען  ֶמען  ַדאְרף  ִצי  ִמְנָין,  ַא  ַמאְכט 

ֶמעְנְטְׁשן ִאין ֵאיין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש?!"

ְפֵריי ִזיְך ַאז ַדיין ְּברּוֶדער ָהאט ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש

ֶעס ִאיז ָדא ֶגענּוג ְּפַלאץ ַפאר ַקִין און ֶגענּוג ְּפַלאץ ַפאר ֶהֶבל, 
ָאֶּבער ַקִין ִאיז ֶגעָוואְרן ְּברֹוֶגז אֹויף ֶהֶבל ַפאְרָוואס ֶער ֶנעְמט צּו 
ַאז  ִזיְך  ְפֵריי  ַפאְרֶקעְרט,  ַזיין  ֶגעַדאְרְפט  ָוואְלט  ֶעס  ִאים...  פּון 
ַדיין ְּברּוֶדער ָהאט ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, דּו ָוואְלְסט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ָרב  ֵאיין  ֶמעְגִליְך  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ְגרֹויֶסע עֹוָלם,  ַאַזא  ַזיין  ְמַסֵּדר 
ֶיעֶדע  ֶּפעְרֶזעְנִליְך,  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  ַּבאַהאְנְדֶלען  גּוט  ֶקעֶנען  ָזאל 
ֲחִסידּות ֶוועְרט ֶצעֵטייְלט אֹויף ֲחָלִקים ַווייל ֶעס ִאיז ָדא ַאזֹויִפיל 
ַדאֶוועֶנען,  צּו  וואּו  ָהאְּבן  ַדאְרף  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ֶמעְנְטְׁשן, 
ֶיעֶדער ֵאייֶנער ַדאְרף ַּבאקּוֶמען ַאן ֲעִלָּיה, ֶיעֶדער ֵאייֶנער ַדאְרף 

ַדאֶוועֶנען ַפאְר'ן ָעמּוד...

ָלאִמיר ֵגיין צּוַזאֶמען זּוְכן

ִאיז  ָּבחּור  ֶדער  ִוויַלאְנג  ַמֲעֶׂשה,  ִדי  ִאין  ָדא  ֶמען  ֶזעט  ָדאס 
ֶגעֶווען ַאֵלייְנס ִאיז ֶער ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַפאְרֵווייְנֶטע אֹויְגן, 
ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  אּון  ֲחֵבִרים  ֶגעפּוֶנען  ָהאט  ֶער  ָנאר  ִווי  ָאֶּבער 
"ִאיְך זּוְך ֶדעם ְּכַתב, ָלאִמיר ֵגיין צּוַזאֶמען זּוְכן", ָהאט ֶער ֶעס 
ֶגעפּוֶנען, ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו זּוְכן ַא ַחּבּוָרה וואּו ֶמען 

ֶקען ֶרעְדן צּוַזאֶמען פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

ַא ַגאְנְצן ָטאג ִמיט ַפאְרֵווייְנֶטע אֹויְגן

ַארּום  ֵגייט  ֶער  ַלאְנג  ִווי  ָּבחּור,  ַא  ִמיט  ִאיז  ַזאְך  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ַארּום  ָטאג  ַגאְנְצן  ַא  ֶער  ֵגייט  ֲחתּוָנה,  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאֵלייְנס, 
ִמיט ַפאְרֵווייְנֶטע אֹויְגן, ֶווען ֶער ָהאט ֲחתּוָנה ֶוועְרט ֶער ְפֵרייִליְך 

אּון ֵגייט ַארֹויס פּון ַזייֶנע ְּפָראְּבֶלעֶמען.

ַתב  חּור ִגיָזאְגט. ָוואס טֹויג ִמיר ָדאס ּכְ ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ּבָ
ַווְדִאי  ִזיְך ַהייְנט ַא  ִזי ִאיז  ִגיִפיֶנען.  ִזי ׁשֹוין ָקאֶנען  ִווי ֶוועל ִאיְך 
ִאיז  ִזי  ַאז  ִגיֵמייְנט  ֶער ָהאט  )ָוואִרין  ֶמֶלְך.  ַא  עס  ֶעּפֶ יי  ּבַ ֶעְרֶגעץ 
ַפאְרקֹויְפט ִגיָוואִרין דֹוְרְך ֶדעם רֹוֵצַח ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵקיֶסר ָהאט ִאים 
ער  ֶדעְרֵצייְלט( ָנאְך ָוואס טֹויג ִמיר ָדאס. ִאיְך ֶוועל ִמיר ָדא ִאיּבֶ
ין ַמייֶנע ָיאִרין. אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ִאיר אּוְמִגיֶקעְרט  ֶלעּבִ
ַתב ֶוועְסטּו ֵגיין  ַתב. אּון ָהאט צּו ִאיר ִגיָזאְגט ַנא ִדיר ָדאס ּכְ ָדאס ּכְ
ֶטעְלט ִווי  אּון ֶוועְסט ִזי ֶנעֶמען. )ָוואִרין ִזי ִאיז ִזיְך ִגיֶווען ַפאְרׁשְ
עִטין ַאז ֶער  ֵאיין ָזָכר( ָהאט ִזי ִזיְך ִגיָלאְזט ֵגיין אּון ָהאט ִאים ִגיּבֶ
ַווְדַאי ֶנעֶמען. ֶוועט  ָזאל אֹויְך ִמיט ִאיר ֵגיין. ָוואִרין ִאיְך ֶוועל ִזי ּבְ
ַמיין  ין פּון  ִגיּבִ ֵחֶלק  ֵאיין  ִדיר אֹויְך  ִאיְך  ֶוועל  ַזיין.  גּוט  ִמיר  ִזיְך 
ִווי  ֶטעְלט  ַפאְרׁשְ ִגיֶווען  ִאיז  ִזי  ָוואס  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי  לֹוֶמר  )ּכְ גּוְטץ 
חּור ָהאט  חּור( אּון ֶדער ּבָ ֵאיין ָזָכר ָהאט ֶעס ַאזֹוי ִגיָזאְגט צּו ֶדעם ּבָ
ַווְדַאי ֶנעֶמען. ִאיז  ּבְ ִגיֶזעְהן ַאז ֶדער ִאיז ַא ָחָכם אּון ֶער ֶוועט ִזי 
ת ֵקיֶסר  ֶער ְמרּוָצה ִגיָוואִרין ִמיט ִאים צּו ֵגיין. )ְדַהיינּו ִמיט ֶדער ּבַ
ִאיז  ֵקיֶסר  ָזָכר( אּון ֶדער  ֵאיין  ִאיז  ִזי  ַאז  ִגיֵמייְנט  ָוואס ֶער ָהאט 
ן ַאֵליין. ָוואִרין ֶער ָהאט מֹוָרא ִגיַהאט ִזיְך אּום צּו ֶקעִרין.  ִליּבְ ִגיּבְ
עִטין. ַאז ֶער ָזאל אֹויְך  ִגיּבֶ ִזי ִאים  ִאין ֶדער ְמִדיָנה ַאַריין. ָהאט 
ַווְדַאי ֶנעֶמען ִדי ְיַפת ּתֹוַאר. ָהאְסטּו ִזיְך  ֵגיין ָוואִרין ֶער ֶוועט ִזיְך ּבְ
לֹוֶמר ִזי ָהאט ִאים ִגיָזאְגט ִאיְך  ין )ּכְ ׁשֹוין ֵקיין מֹוָרא ִניט צּו ָהאּבִ
ֵקיין מֹוָרא  ׁשֹוין  ּתֹוַאר ָהאְסטּו  ְיַפת  ִדי  זּוְכן  ָאּפְ ַווְדַאי  ּבְ ִזיְך  ֶוועל 
ין. ָוואִרין ָדאס ַמְזל ֶוועט ִזיְך אּוְמֶקעִרין ַאז ֶמען ֶוועט  ִניט צּו ָהאּבִ

ִזי ִגיִפיֶנען( אּון ֶמען ֶוועט ִדיְך אֹויְך ֵהייִסין אּום ֶקעִרין.

גּוֶטע ַקָּבלֹות ְלָכבֹוד ֶדעם ֵנייֶעם ָיאר

ִזיְך  ֶקען  ֶמען  ֶרִּבי'ן,  ֵהייִליְגן  ַּביים  ֶגעֶווען  ֶיעְצט  ֶזעֶנען  ִמיר 
ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָוואס ֵהייְסט ַזיין ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶעס ִאיז 
ַאֶלע  ִדי  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְזִכָיה.  ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר 
ֵנייֶעם ָיאר גּוֶטע  ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגענּוֶמען ְלָכבֹוד ֶדעם  ָוואס ָהאְּבן 
ַקָּבלֹות ָזאְלן ֶעס אֹויְסִפיְרן, ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט פּון ִאיְנֶגעַלייט 
ֵׁשייֶנע ַזאְכן ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ָפאְרֶגענּוֶמען, ֵאייֶנער ָהאט ִזיְך 
ָפאְרֶגענּוֶמען צּו ַדאֶוועֶנען ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב ִמיט ִמְנָין, 
ֶדעם  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  ָפאְרֶגענּוֶמען  ִזיְך  ָהאט  ְצֵווייֶטער  ַא 
ֶלעְרֶנען חּוָמׁש,  צּו  ָפאְרֶגענּוֶמען  ִזיְך  ָהאְּבן  ַאֶלע  ְגָמָרא,  ְּבַלאט 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין ֶיעֶדע ָוואְך ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום. ִדי ָוואְך 
ִאיז ַא ְקֵלייֶנע ֶסְדָרה, ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶלְך. קּוְקט ִווי ַאַסאְך ִחיזּוק ֶמען 
ַדאְרף ָנאְך ָהאְּבן ַאז ֶמען ָזאל ֶיעֶדע ָוואְך ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין ֶווען 
ִאיְך  ֶווען  ֶגעטּון  ִאיְך  ָוואְלט  ָוואס  ֶרִּבי'ן,  ִמיְט'ן  ִאיז ׁשֹוין  ָדאס 

ָהאּב ֶווען ִניְׁשט ֶדעם ֶרִּבי'ן?!

ֶיעֶדער ֵאייֶנער טּוט ֲהָפָצה...

ִאיְך ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן ִדי ְזִכָיה 
פּון  ִמְׁשָּפחֹות  ְגרֹויֶסע  פּון  קּום  ִאיְך  אּוַמאן,  ַקיין  ָפאְרן  צּו 
ַקיין  ָפאְרן  ֵזיי  פּון  ֶגעֵצייְלֶטע  ַמָמׁש   - ֵאייִניְקֶלעְך  הּוְנֶדעְרֶטער 
אּוַמאן, ִאיְך ָוואְלט אֹויְך ֶגעֶקעְנט ַזיין ִווי ֵזיי, ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט 
ְקֶלעְּבט  ֵאייֶנער  ֲהָפָצה,  טּוט  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ַהָפצֹות,  ַאְנֶדעֶרע 
ִדי  ֶקעְגן  ֶצעְטֶלעְך  ְקֶלעְּבט  ֵאייֶנער  ֵשׁייְטֶלעְך,  ֶקעְגן  ֶצעְטֶלעְך 
ַׁשָּבת ֶעֶלעֶוועיֶטער ְוכּו' ְוכּו', אּון ִאיְך ֶגעּב ִדיר ַא קּוְנְטֵרס ָוואס 

ֶלעְרְנט אֹויס ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.



ד

ֶלעְרֶנען ִאין ְּבֶרְסֶלב

ִּבין  ִאיְך  ַאז  ְזִכָיה  ִדי  ֶגעֶגעְּבן  ִמיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָלאְזט  ַווייּב  ַמיין  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  אּוַמאן,  ִאין  ַהָׁשָנה  ֹראׁש  ֶגעֶווען 
צּו  וואּו  ְּפַלאץ  ַא  ָהאּב  ִאיְך  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  אּוַמאן,  ַקיין  ֵגיין  ִמיר 
ִׁשיְקן ַמייֶנע ִקיְנֶדער, ַמייֶנע ִקיְנֶדער ַדאְרְפן ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָנאְך 
ֹראׁש ַהָׁשָנה 'ֶדער ְמַלֵמד ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ָזאְגן, ָאֶּבער ָוואס ֶוועְלן 
ַמייֶנע ֲחֵבִרים ָזאְגן ַאז ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאין אּוַמאן...? 
' ֵזיי ֶלעְרֶנען ָדא ִאין ְּבֶרְסֶלב, וואּו ִדי ַגאְנֶצע ַּתְלמּוד ּתֹוָרה קּוְמט 

צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

ִדי ְקֶרעְּפל ִאיז ָנאְך ַפאְרְפרֹויְרן

ִאיְנַגאְנְצן  ָהאט  ֶער  ָקאּפ,  ַמיין  ֶגעטֹויְׁשט  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 
אֹויְסֶגעְדֵרייְדט ַמיין ָקאּפ פּון ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכט צּו ְטַראְכְטן ִווי 
ַווייּב  ַא  ַאז  אֹויְפֶגעַוואְקְסן  ִּבין  ִאיְך  ְטַראְכְטן;  ַדאְרף  ֶמען  ַאזֹוי 
ִאיז ַא ִאיְּבִריֶגע ַזאְך, ִזי ִאיז ָנאר ֶגעַמאְכט צּו ָקאְכן אּון רֹויֶמען 
ֶזעֶנען  ַמאֶמע  אּון  ַטאֶטע  ֲאִפילּו  ִמְׁשָּפחֹות  ֶגעִוויֶסע  ַּביי  ְוכּו', 
ֶגעֶווען ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש אּום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ֶווען ֶמען ֶעְנִדיְגט 
ַדאֶוועֶנען ַדאְרף ִדי ְקֶרעְּפֶלעְך ׁשֹוין ַזיין ְגֵרייט, ַאז ִניְׁשט ָזאְגט 
ֶמען ַפאר ִדי ַווייּב: "ָאה, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְגֵרייט, ִדי ְקֶרעְּפל ִאיז ָנאְך 
מֹוֲהָרא"ׁש  ִמְקֶוה..."  ִאין  ֶיעְצט  ִאיְך  ֵגיי  ֶדעָמאְלט  ַפאְרְפרֹויְרן, 
ִזי  ַווייּב ִאיז ַמְסִּכים,  ָהאט ִמיר ֶעְטִליֶכע ָמאל ֶגעְפֶרעְגט: "ַדיין 
ָלאְזט ִדיְך ָפאְרן ַקיין אּוַמאן?" ִמיט ֶדעם ָהאט ֶער ִמיר ֶגעֶלעְרְנט 
ַאז ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען קּוְקן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע ְׁשטּוּב, אֹויף ִדי 

ַווייּב, אֹויף ִדי ִקיְנֶדער. 

'ְפֶרעְגן ִדי ַווייּב?!'...

ֵנרֹו  זּון  ֶעְלְטְסֶטער  ַמיין  ָאְּפצּוֶׁשעְרן  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ֶווען 
ָיִאיר ָהאט ֶמען ִמיר ֶגע'ֵעָצה'ט ִאיְך ָזאל ַמאְכן ִדי ַחאַלאֶקע ִאין 
ִמירֹון ַּביי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון, ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען ְמקּוָרב צּו 
מֹוֲהָרא"ׁש, ָהאּב ִאיְך ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֵגיי ְפֶרעְגן ַמיין ַווייּב", ָדאס 
ִאיז ֶגעֶווען ַמָמׁש ַא ִחידּוׁש ִאין ַמיין ִמְׁשָּפָחה 'ְפֶרעְגן ִדי ַווייּב?!'... 
ָאֶּבער מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, ַאַווַדאי ַדאְרף ֶמען 
ְמַכֵּבד ַזיין ַטאֶטע ַמאֶמע, ֵזייֶדע ַּבאֶּבע ְוַכדֹוֶמה, ָאֶּבער ִדי ָקאּפ 
ַדאְרף ַזיין ִאין ְׁשטּוּב, ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום אּון ִזיְך אֹויְסקּוֶמען ִמיט ִדי 

ַווייּב אּון ִקיְנֶדער.

ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

ִניְׁשט  ִזיְך,  ִאין  ִדיּבּוִרים  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ַאַרייְנֶנעֶמען  ָלאִמיר 
ְׁשַלאְנג  ֶדער  ׁשּוְלִדיג,  ִניְׁשט  ִאיז  ַווייּב  ִדי  ֵקייֶנעם,  ַּבאׁשּוְלִדיְגן 
מֹוֶדה  צּו  גּוט  ִאיז  ֶעס  ַלה'",  ְלֹהדֹות  "טֹוב  ׁשּוְלִדיג,  ִניְׁשט  ִאיז 
ַזיין ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּון ִניְׁשט גּוט, 
ֵקייֶנער  ִּבין ֶדער ׁשּוְלד,  "ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן  ָזאְגט  ֶמען 
ִדי  ִאיז  ָדאס  דּוְרְכֶפעֶלער",  ַמייֶנע  ַפאר  ׁשּוְלִדיג  ִניְׁשט  ִאיז 
ִריְכִטיֶגע ְּתׁשּוָבה, ֶמען ָזאְגט ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער", "ִאיְך ֶּבעט ִדיְך ִאיֶּבער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ַזיי ִמיר 

מֹוֵחל ִאיְך ֵגיי ֶעס ֶמער ִניְׁשט טּון". 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן 
ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.

ֶדעם  ֶגעִזיְנֶגען  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ִניגּון: אּוַמאן אּוַמאן ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּוַמאן אּוַמאן ֹראׁש ַהָׁשָנה...

ֶעְסן,  ֵטייְלן  ֵגייט  "ֶמען  אֹויְסֶגערּוְפן:  אּון 
ַּבֲעֵלי  ִמְׁשָנה,  ַּבֲעֵלי  ִמְקָרא,  ַּבֲעֵלי  ָנאר 
ֶקעֶנען   - ַהָּגָדה  ַּבֲעֵלי  ַהָלָכה,  ַּבֲעֵלי  ְגָמָרא, 
ַאַרייְנקּוֶמען, ַעֵּמי ָהָאֶרץ ָזאְלן ִניְׁשט קּוֶמען", 
ָהאט ִזיְך ֶרִּבי יֹוָנָתן ֶּבן ַעְמָרם ַפאְרְׁשֶטעְלט 
ֶּבעְטְנִדיג  ִאיֶנעֵווייִניג  ַאַרייְנֶגעְׁשִטיְּפט  אּון 
ֶקעְנְסט  "דּו  ֶרִּבי:  ִאים  ְפֶרעְגט  ָּפאְרִצֶיע,  ַא 
ֶלעְרֶנען?" ֶעְנְטֶפעְרט ֶער: "ֵניין!" ָזאְגט ֶרִּבי: 
"ֶדעָמאְלט ֵגיי ַאֶוועק", ָזאְגט ֶער ַפאר ֶרִּבי: 
ַּפְרְנֵסִני  ָאֶּבער  ֶלעְרֶנען,  ִניְׁשט  ֶקען  ַּפְרְנֵסִני "ִאיְך  ָאֶּבער  ֶלעְרֶנען,  ִניְׁשט  ֶקען  "ִאיְך 
פּון  הּוְנט",  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ִמיר  ְׁשַּפייז  הּוְנט"ְּכֶּכֶלב,  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ִמיר  ְׁשַּפייז  ְּכֶּכֶלב, 
ֶדעָמאְלט ָאן ָהאט ֶרִּבי ֶגעֶעֶפעְנט ִדי טֹויֶעְרן 
ַפאר ֶיעְדן. ָדאס ֵמייְנט ֶדער ִּתיקּוֵני ֹזַהר, ַאז 
ַפאְר'ן  ֶמען  ָזאְגט  ַגְׁשִמיּות  אֹויף  ֶּבעט  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ִאיְך ִּבין ַטאֶקע ַא הּוְנט, ָאֶּבער 
ַּפְרְנֵסנּו ְּכֶּכֶלב, ִאיְך ָהאּב ָיא ֶגעֶלעְרְנט, ִאיְך 
ָהאּב ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט - ָוואס ִאיז ַא ִחילּוק, 
ִקיְנֶדער  ִמיר  ֶגעּב  הּוְנט,  ַא  ִווי  ִמיר  ְׁשַּפייז 

ִווי ַא הּוְנט.

ִמיט ְצֵוויי ְׁשִטיְקֶלעְך זֹוַהר ְׁשָלאְגט ֶמען ִמיט ְצֵוויי ְׁשִטיְקֶלעְך זֹוַהר ְׁשָלאְגט ֶמען 
ֶמעְנְטְׁשןֶמעְנְטְׁשן

ִמיט ְצֵוויי ְׁשִטיְקֶלעְך זֹוַהר ְׁשָלאְגט ֶמען 

ִּתיקּוֵני  ֶדעְרַמאְנְטן  ֶדעם  ִמיט  ֶמעְנְטְׁשן, 
)ַוֵּיֶׁשב  ָזאְגט  ָוואס  זֹוַהר  ֶדעם  ִמיט  אּון  ֹזַהר, 
ֶגעִזיְנִדיְגט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ַוְיִחי ריט.(  קפח ע"א; 

ַרֲחָמָנא  ַהְּבִרית  ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה  ִדי  ִאין 
ִניְׁשט ְּתׁשּוָבה טּון, ָאֶּבער ֶדער  ִליְצָלן ֶקען 
"ֵקייֶנער  עא(:  ִסיָמן  ָהַר"ן,  )ִׂשיחֹות  ָזאְגט  ֶרִּבי 
זֹוַהר,  ֶדעם  ִאין  ְּפַׁשט  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט 
ָיא  ֶהעְלְפט  ֶעס  ַאז  ָזאג  ִאיְך  אּון  ִאיְך,  ָנאר 
ַאַסאְך  ָהאט  ָוואס  ֵאייֶנער  ֲאִפילּו  ְּתׁשּוָבה, 
ֶגעִזיְנִדיְגט ֶקען ָנאְך ָיא ְּתׁשּוָבה טּון אּון ֶקען 
ַאֶלעס ַפאְרֶרעְכְטן", ָזאג ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
"ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט, "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט, 
ַזיי ִמיר מֹוֵחל"ַזיי ִמיר מֹוֵחל", אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 

ְגַלייְך מֹוֵחל.

ֶמען ַפאְרְדֵרייְדט ַמֲעִׂשיֹות פּון ַצִדיִקיםֶמען ַפאְרְדֵרייְדט ַמֲעִׂשיֹות פּון ַצִדיִקים

פּון  ַמֲעִׂשיֹות  ֵהייִליֶגע  ֶנעְמט  ֶמען 
ֶמען  ֶעס,  ַפאְרְדֵרייְדט  ֶמען  אּון  ַצִדיִקים 
ֵּבייְׁשִּפיל,  צּום  ֶמעְנְטְׁשן.  ֶדעְרִמיט  ְׁשָלאְגט 
טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ָמָׁשל  ֶדעם 
ִדי  אֹויף  ֶּבעְטן  ָזאל  ֶמען  ָעֵלינּו   ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ]ֶדער  ְּגאּוָלה 
ֶעס ֶדעְרַמאְנט ַּביים 'ָּכל ִנְדֵרי ְּדָרָׁשה', ֶעס 

ֶוועט ְּבֵעֶזר ַהֵׁשם ֶגעְדרּוְקט ֶוועְרן ִאין 'ֲאֶׁשר 
ָהָיה ֶאל יֹוֵאל'[, ֵמייְנט ִניְׁשט ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
ִקיְנֶדער,  אֹויף  ַזאְכן,  ֵאייֶגעֶנע  אֹויף  ֶּבעְטן 
ֵמייְנט  ָדאס  ָנאר  ְוַכדֹוֶמה,  הֹויז  ַא  אֹויף 
ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן צּו ֶּבעְטן אֹויף ִדי 

ְּגאּוָלה, ַאז ָמִׁשיַח ָזאל ׁשֹוין קּוֶמען.

ַאזֹוי אֹויְך ִדי ַמֲעֶׂשה פּוֶנעם ְקדּוַׁשת ֵלִוי 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ]ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
ִׁשיעּור,  ַדף  ַּביים  ֶדעְרַמאְנט  ֶעס  ָהאט 
ַהֵׁשם  ְּבֵעֶזר  ֶוועט  ֶעס  ַּבייָטאג,  ִּכּפּור  יֹום 
ֶגעְדרּוְקט ֶוועְרן ִאין 'ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל'[, 
ָהאט  ֶער  ַאז  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז 
ִניְׁשט אֹויְסֶגעַפאְסט אֹויף ֶעְסן, ַאַווַדאי ָהאט 
ֶעס ֶגעֶגעְסן, ָנאר ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן ֶמען ָזאל 
ְגָמָרא ַמֶסֶכת סּוָּכה, ָדאס  ִאים ְּבֶרעְנֶגען ַא 

ֶדעְרְקִוויְקט ֶדעם ֶמעְנְטׁש.

ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ׁשֹוין  ַדאְרף  ׁשֹוין ֶמען  ַדאְרף  ֶמען  ָאְנֶגערּוְפן:  ְׁשִליָט"א 
ַאֵהייְמֵגיין, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ׁשֹוין ְגֵרייְטן צּום ַאֵהייְמֵגיין, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ׁשֹוין ְגֵרייְטן צּום 

יֹום טֹוב, ֶעס קּוְמט ׁשֹוין סּוּכֹות!יֹום טֹוב, ֶעס קּוְמט ׁשֹוין סּוּכֹות!


